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Não maNteNho 
a ereção
Sempre tive um bom desempenho 
sexual, mas ultimamente tenho  
tido muita dificuldade em manter  
a ereção. Estou preocupado porque 
tenho uma namorada nova e não 
estou a conseguir corresponder.  
O que devo fazer?

António, Portimão

Primeiro deve tentar perceber o que 
pode ter mudado na sua vida. Hoje, 
muitas pessoas estão muito ansiosas 
por causa dos problemas que se vivem 
no País, e essa está a ser uma razão 
para alguns homens apresentarem 
mais dificuldades na ereção. Se nada 
se alterou na sua vida, então pode ser 
que a alteração seja psicológica. Neste 
caso, ou apenas para ter a certeza de 
um sim ou de um não, pode marcar 
uma consulta com um psicólogo clí-
nico, que o pode avaliar e perceber  
o que se está a passar consigo.  Não 
fique demasiado preocupado, pois a 
maioria dos casos de dificuldade na ere-
ção é facilmente tratada. Mas não deixe 
passar muito tempo, pois esse, o muito 
tempo, seria um fator a condicionar  
a facilidade do tratamento.
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Com dúvidas sobre um 
dos maiores prazeres 
da vida? Especialistas 
respondem às perguntas 
de muitas mulheres

As respostas às 
perguntas que 
a maioria das 
mulheres tem 

vergonha  
de fazer...

Que mulher não tem uma série 
de dúvidas sobre sexo e vergonha 

de perguntar? Isso é normal. Mas es-
tas interrogações não podem significar 
um obstáculo ao prazer. “Quanto mais 
a mulher conhecer o seu corpo, mais 
fácil será explorar a sua própria sexua-
lidade”, diz a psiquiatra Carmita Abdo. 
Para facilitar esta autoexploração, e solu-
cionar várias questões apimentadas sobre 
esse assunto, a tvmais dá-lhe algumas 
orientações.

SEm pudorES…10respostas sobre  sexualidade
voltará naturalmente e podem 
recomeçar a folia com mais 
fôlego.

8  Sinto mais prazer nos 
preliminares do que no acto. 
Sou normal?

  É sim. E muitas mulheres 
também são assim. Nos 
preliminares, o casal descobre 
os pontos sensíveis um do 
outro. “As pessoas acham que 
a penetração é a parte mais 
importante, mas ela é apenas 
mais uma etapa”, sublinha  
a psiquiatra.

9  Tenho vergonha de receber 
e fazer sexo oral, mas queria 
experimentar. Como?

  Que tal começar por brincar? 
Pode ser com chantili (ou mel), 
por exemplo. Passe-o nas 
partes do seu corpo em que 
gostaria de ser excitada e deixe 
a língua do seu parceiro fazer  
o resto. Vá só até onde quiser. 

10 Invejo uma amiga que diz sentir 
muito prazer com o sexo anal. 
Como obter esse prazer?

  É uma questão de exercício.  
A região anal proporciona  
um prazer daqueles, porque é 
uma zona erógena. Mas como 
não tem lubrificação natural, 
alguns vasos da entrada  
do ânus podem romper com 
a penetração, provocando 
sangramento e dor. Para evitar 
isso, use lubrificantes e relaxe  
a sua musculatura na hora  
da penetração.

1    Sou muito tímida para pedir 
o que quero na cama. Como 
encontrar o modo certo de 
dizer?

  A melhor maneira de expressar 
os seus desejos é a subtileza. 
“Ao invés de dizer ao parceiro 
que quer ser beijada no 
pescoço, por exemplo, ofereça-
-lhe o pescoço! E quando 
ele começar, incentive-o a 
continuar”, sugere Nelma 
Penteado, professora de artes 
sensuais e autora do livro 
“Esposa-amante”. Assim, em 
vez de ofendê-lo, conquistará 
um aliado.

2             As grávidas podem fazer sexo 
normalmente? 

  Desde que não seja uma 
gravidez considerada de risco, 
a mulher pode fazer sexo 
normalmente. Caso a futura 
mamã sinta contrações no final 
da gravidez, é melhor evitar 
o ato sexual. O pénis alcança 
o útero e pode acabar por 
provocar um parto prematuro. 
Mas, se ela e o bebé estão 
de perfeita saúde e o médico 
autorizar, é possível ter sexo 
durante toda a gravidez.

3  O meu parceiro ejacula muito 
rápido. Como faço para ele 
prolongar esse tempo?

  Quando o homem naturalmente 
ejacula antes dos cinco minutos 
de penetração e também 

   8     Fazer sexo com sentimentos 
profundos envolvidos.

   9      Sexo em locais perigosos, 
que aumentam a emoção.

  10     Usar brinquedos sexuais, 
como vibradores

5   Devo fingir o orgasmo para 
satisfazer o meu marido?

  Esse é um conflito comum para 
muitas mulheres. Elas preferem 
fingir um orgasmo a admitir que 
não tiveram prazer. Uma solução é 
parar de fingir e pedir-lhe carícias 
que facilitem o seu orgasmo, 
como um bom sexo oral ou toques 
no clítoris durante a penetração. 

6  Quero masturbar-me em frente do 
meu parceiro. Ele pode sentir-se 
humilhado?

  Muitos homens de facto não 
gostam. Mas nós também 
ficamos incomodadas quando 
nos lembramos que eles se 
masturbam. “Para reverter 
essa situação, é preciso muita 
conversa”, explica a psiquiatra. 
Também pode masturbar-se 
durante o sexo. Assim, a prática 
deixa de ser tão ofensiva. 

7  O que devo fazer se o meu 
parceiro falhar na cama?

  Seja carinhosa. “Trate a situação 
com naturalidade”, ensina a 
psiquiatra. Beije-o, abrace-o, 
puxe outro assunto. A excitação 

não consegue controlar esse 
impulso, é possível que ele tenha 
ejaculação precoce. Geralmente, 
isso é causado por fatores 
psicológicos, como ansiedade 
ou trauma sexual na infância, e 
deve ser tratado por psicólogos 
especializados em sexualidade. 

4  Fantasias que as mulheres mais 
desejam realizar

  Um estudo realizado pela 
terapeuta sexual americana Gina 
Ogden mostrou quais são as 
fantasias que as mulheres mais 
desejam realizar. Escolha a sua 
preferida:

  1    Fazer sexo com um ator, cantor 
ou outro homem lindo e famoso.

  2     Ser dominada pelo parceiro 
durante o ato sexual.

  3     Ser amarrada pelo parceiro 
durante a relação.

  4     Sexo com alguém proibido, como 
o cunhado ou o vizinho.

  5     Sexo com algum professor ou com 
um aluno.

  6     Cenários românticos, como sexo 
numa praia ao luar.

  7     Experimentar o ato sexual com 
outras mulheres.

SE TIVEr AlGUMA DúVIDA 
envie um e-mail para 
tvmais@impresa.pt ou escreva 
para tvmais/Cons. Sexo 
r. Calvet de Magalhães, 242, 
2770–022 Paço de Arcos


